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OBJEDNÁVKA 9/08/2019

DIČ: CZ25512897 

Objednáváme zpracování projektu na následující akci za uvedených podmínek:

2) Název stavby: „ Úprava trolejového vedení na okružní křižovatce Havlíčkova x Pražská“

Stupeň dokumentace: sloučený projekt pro územní rozhodnutí (DUR) + stavební povolení (DSP) + provedení 

stavby (PDPS), dále jen projektová dokumentace (PD).

Předmět plnění: Návrh stavby doplnění stávajícího trolejového vedení (TV) v okružní křižovatce Havlíčkova x 

Pražská pro průjezd všemi směry:

- návrh umístění doplňujícího TV ze směru z Pražské ulice do Havlíčkovi ulice ve směru z centra města s

napojením na stávající Tbs trať;

- statické výpočty nosné soustavy trakčních opor a lanových sítí;

- výkaz výměr a oceněný rozpočet stavby v cenové hladině k roku 2019.

Specifikace prací: - vypracování PD do výkresové a textové části, umožňující vydání územního rozhodnutí,

stavebního povolení a vypsání výběrového řízení dodavatele stavby;

- spolupráce při řešení koncepčních otázek stavby a projednání finálního návrhu PD s objednatelem a získání jeho

souhlasu;

Cena:

návrh vrchního trakčního vedení 95 000,- Kč

statické posouzení nosné soustavy 45 000,- Kč

výkaz výměr 20 000,- Kč

CELKEM 160 000,- Kč

Platební podmínky: po předání konceptu PD 50 % ceny;

po předání čistopisu PD 50 % ceny;

Termín plnění: koncept 09/2019;

čistopis 11/2019.

Počet souprav: koncept tisk 2 paré + 1x CD - OTF+PDF;

čistopis tisk 5 paré autorizované dokumentace .

Další podmínky: součástí nabídky není inženýrská činnost ani majetkoprávní projednání, zhotovitel projedná

technické řešení a zajistí souhlas správce zařízení s navrhovaným technickým řešením. Změny projektu vyvolané

dalšími požadavky správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, stavebního nebo drážního úřadu při

procesu územního a stavebního řízení, budou řešeny samostatně jako vícepráce k tomuto projektu.


